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Algemeen nieuws 
De vakantie zit er bijna op en dat wil zeggen dat we er terug invliegen met deze laatste maand 

van het scoutsjaar. De leiding heeft voor de laatste keer nog tal van leuke activiteiten voor 

jullie in petto dus neem verderop zeker een kijkje! 

Tal van mooie (en vooral warme) kampherinneringen zitten nog vers in ons geheugen. Alle 

leden, leiding en fourage waren hier een onmisbaar deel van. Daarom willen we jullie nog eens 

stevig bedanken om er te zijn en er opnieuw een onvergetelijk kamp van te maken. MERCI! 

Uiteraard willen we ook de leden van het groepscomité en alle ouders bedanken die hielpen 

met het kuisen van de lokalen en het uitladen van de vrachtwagen. DANKU! 

Omdat we nu al niet meer kunnen wachten tot 

volgende zomer, willen we graag nog wat 

herinneringen aan kamp ophalen. 

Voor de kapoenen een heel nieuw avontuur: 

zeven dagen weg van thuis en (over)leven op 

een wei in een tent. We herinneren ons de 

kapoentjes die, ondanks de hitte, steeds zo 

enthousiast speelden. Na al die hitte werd er 

plaats gemaakt voor regen, jammer genoeg net 

toen ze op de terugweg waren van ééndaagse. 

Dit kon de kapoentjes niets maken. Zij kwamen 

al zingend en met genoeg energie terug om nog 

een uurtje stevig te dansen met hun leiding en 

de fourage! 

Ook voor kabouters en welpen een nieuwe 

uitdaging: tien dagen weg van de bewoonde 

wereld met vriendjes en vriendinnetjes. 

Sommigen al bekend van op school of van op de 

sportclub. Hoe dan ook zijn er tijdens het jaar 

nieuwe vriendschappen ontstaan en die zullen 

alleen maar sterker geworden zijn op onze 

gezellige wei in Neupré.  

De kabouters reisden naar de andere kant van 

de wereld om er kennis te maken met 

verschillende Chinese feestdagen. Ze vierden 

niet enkel feest, maar verkleedden zich ook om 

het mooist. Elke opening en sluiting opnieuw 

waren de kabouters per patrouille te herkennen 

aan hun elegante, papieren parasolletje.  



Hun kamp sloten ze af met een wel heel speciale feestdag: de iedereen-is-jarig-dag. Een 

knalfeestje in een exclusief versierde bloktent, met alles erop en eraan. Iets wat ze zich nog 

een tijdje zullen herinneren!  

Bij de welpen ging het er heel wat griezeliger aan toe. Zij keerden negen maanden terug in de 

tijd, je raad het al: Halloween!  En zoals de traditie zegt, betekent dat trick or treat. Reken er 

maar op dat de welpen heel wat kattenkwaad uithaalden en als stoere welp al eens in de kruin 

van een boom te vinden waren. Uiteraard werden ze ook door de leiding getrakteerd op heel 

wat leuke spelletjes. Sommigen slopen voor het eerst door het natte gras en allemaal samen 

genoten ze van een sprookjesachtige fakkeltocht door het bos.  

Koken op een zelf gebouwd tafelvuur, eten aan een gesjorde tafel, de juiste weg zoeken op 

een stafkaart tijdens dropping, ... Voor de oudste Jogi’s en Jv’s is het al niets nieuws meer, 

voor de eerstejaars des te spannender om kennis mee te maken. Ze leerden samenwerken, 

overeen komen na overleg en amuseerden zich allemaal samen te pletter. 

Traditiegetrouw, toetsten de Jogi’s en Jv’s elkaar af en leerden ze elkaar steeds beter kennen. 

Het is niet verbazingwekkend dat ze ervoor kozen om, toevallig, samen een zithoek te maken. 

Sommige banken overleefden niet lang, maar we zijn er zeker van dat de vriendschappen die 

zij daar in die doorhangende banken gesmeed hebben het veel langer zullen uithouden.  



Een vlucht naar 

Zuid-Amerika is 

nogal prijzig. 

Gelukkig voor de 

Givers waren de 

temperaturen op 

ons kampterrein 

ook tropisch. 

Met momenten 

leek het alsof de 

hitte naar hun 

hoofd was 

gestegen, maar 

dat kwam omdat 

ze ongelofelijk 

hard op gingen in 

hun kampthema. Ze offerden zelfs één van hun medeleden aan de Zuid-Amerikaanse goden. 

Bij Fourage Rock verschenen ze kleurrijk beschilderd en compleet met pluimen aan de ingang. 

Aan creativiteit en plezier geen gebrek!  

De JIN zal dit kamp 

niet snel vergeten. 

Als oudste tak 

kwamen ze vaak 

voor allerlei 

verrassingen te 

staan. De 

verantwoordelijke 

hiervoor was vaak 

de mol die achter 

de schermen de 

boel saboteerde. 

Na een 

fenomenale 

eindceremonie, waar sommige tv-programma’s jaloers op mogen zijn, werd bekend gemaakt 

wie een heel kamp de groep had gesaboteerd. Sommige Jins genoten van hun laatste kamp 

als lid en beginnen binnen enkele maanden aan hun carrière als leiding. We zijn er dan ook 

zeker van dat ervaringen van op kamp er mee voor zullen zorgen dat zij fantastische leiding 

zullen zijn.   

Geniet van deze laatste, mooie maand!  

Een stevige linker  

Jullie groepsleiding 

Andreas, Kate en Ella 



 

Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september: 

Lindefeesten  

Dit weekend organiseert vzw De Linde 

in samenwerking met verschillende 

verenigingen uit Sint-Brixius-Rode en 

Eversheim de Lindefeesten.  

Op zaterdag is er een gezellige 

zomerbar in JH Den Droes. Zomerse 

beats, speciale bieren en gevarieerde 

kinderanimatie zullen niet ontbreken!  

Alvorens je te laten verbazen op de 

illusieshow en te smullen van een 

heerlijke BBQ, kan je genieten van een 

aperitiefje. Verder zal sfeervolle 

muziek zijn en een gevarieerd aanbod 

aan kinderanimatie.  

Meer info over dit gezellige weekend 

kan je vinden op www.lindevzw.be, 

het facebookevenement of via 

lindefeesten@gmail.com.  

Zondag 1 september gaan wij hier met 

alle leden naartoe. Net zoals steeds 

van 14u tot 17u30.   

Vrijdag 6 september  

Normaal gezien zou vanavond Supernova hebben plaatsgevonden. Door problemen met de 

zoektocht naar een nieuwe locatie waardoor we in tijdsnood raakten, zal er dit jaar helaas 

geen Supernova zijn. Reden te meer om ons dubbel en dik in te zetten om er volgende jaar 

opnieuw te staan met een knaleditie. Graag tot dan!   

Zaterdag 7 september: Scoete got Talent – Opendeurdag  

Vandaag vindt de vernieuwde editie van de opendeurdag plaats! Zoals jullie al zagen op onze 

sociale media zal er dit jaar een talentenjacht zijn: Scoete got Talent. Neem zelf deel en laat 

je verrassen door de kunsten van de andere leden  Ben je nog niet ingeschreven, maar heb 

je zin om je talent(en) te tonen? Trommel je vriendjes/ vriendinnetjes op en schrijf je snel in 

via https://forms.gle/cxRyvBM9fnA5epEL7!  

http://www.lindevzw.be/
mailto:lindefeesten@gmail.com
https://forms.gle/cxRyvBM9fnA5epEL7


Ook zal de nieuwe leidingsploeg bekend worden gemaakt, iets waar iedereen op zit te 

wachten! Verder zullen er zoals steeds lekkere bieren en andere verfrissende drankjes zijn 

en kan je genieten van heerlijk eten (wat dat zal zijn blijft nog even een verrassing). Verder 

kan er voorzichtig met de heupen gewiegd of uitbundig gedanst worden op zomerse beats. 

’s Avonds kruipen we allemaal samen rond een gezellig kampvuur.  

Meer info kunnen jullie vinden via onze facebookpagina en het evenement. Graag tot dan!  

Zondag 8 september: geen scouts  

De leiding heeft nog wat opruimwerk van gisteren. Helaas pindakaas geen scouts vandaag, 

maar jullie kunnen ongetwijfeld nog nagenieten van de gezellige namiddag van gisteren.   

Zondag 22 september: derde zondag  

Ook in de laatste maand van het scoutsjaar is er een derde zondag. Tot volgende week! 

 

 

Merobrix Oktober  

Overgangsweekend, 4-5-6 oktober  

Duid deze datum alvast met fluo aan in je agenda! Van vrijdag 4 oktober tot en met zondag 

6 oktober is het overgangsweekend is voor de Jogi’s, Jv’s, Givers en Jin.  

De kabouters en welpen die Jogi en Jv worden, verwacht de leiding zondag 6 oktober aan 

hun lokaal, net zoals de andere Kawellen. Alle praktische informatie en juiste uren worden 

nog meegedeeld in de volgende Merobrix en/of via de takleiding.  

Verder informatie over de vergaderingen in oktober en november vinden jullie terug in de 

volgende Merobrix.  
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Zondag 1 september: 

Vandaag mogen we naar de Lindenfeesten gaan! Hier kunnen we ons de hele 

namiddag amuseren 😊  

Zaterdag 7 September 

Scoete got talent & opendeurdag! Vandaag is het een speciale dag! We steken onze 

opendeurdag in een nieuw jasje. Er is een talentenjacht, waar ook wij als kapoenen 

aan gaan meedoen met de SOCO SOCO BACHI BACHI! Dus als jullie het dansje al 

een beetje vergeten zijn of voor de kapoenen die niet mee waren op kamp, kunnen 

jullie het altijd nog eens opzoeken op YouTube. Het is de bedoeling dat jullie hier naar 

toe komen en jullie mogen altijd nog een extra actje voorbereiden en jullie inschrijven 

via deze link: https://forms.gle/cxRyvBM9fnA5epEL7 Dit is ook nog steeds wel de 

opendeurdag zoals steeds, dus als jullie nog vriendjes of vriendinnetjes hebben die 

ook naar de scouts willen komen, kunnen ze altijd al een kijkje nemen en om wat 

extra info vragen. Ook de leidingsverdeling van volgend jaar wordt verteld. Jullie zijn 

waarschijnlijk al benieuwd wie jullie nieuwe leiding zal zijn, dus zeker allemaal 

komen. Tot dan! 

Zondag 15 september 

Vandaag is het onze laatste echt scoutsvergadering op het lokaal! Dus zeker allemaal 

komen we gaan ons nog eens goed uitleven!   

Zondag 22 september 

Vandaag is het derde zondag ☹ dus jammer genoeg geen scouts! Ga vandaag maar 

nog eens naar jullie oma en opa, want volgende week wil je echt niet missen!  

Zondag 29 september 

Vandaag is onze allerlaatste activiteit samen! We gaan er iets SUPER LEUKs van 

maken! Dus zeker allemaal komen! Wat we gaan doen is nog een verassing, maar 

meer info zal nog volgen via email!  

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/cxRyvBM9fnA5epEL7?fbclid=IwAR2YXpeaYw84riP6vqCN6OumliDeD-CCS20v4TMcjHmMcFisWMqVcXe9yJA


 

 

 

 

 De kapoenen er van hielden sprinkhanen te vangen en in een fles of een 

zakje op te sluiten, maar dat ze dachten dat ze hen goed 

verzorgde?  

 De kapoenen als echte pinguïns over de 

bash gleden? En Margot, Arno en Charline echt 

waggelde als pinguïns?  

 De kapoenen ondanks het onweer, flink 

bleven doorstappen en zingen? 

 De kapoenen na training van Victor echte sluipers 

werden en alle lichtballonnen 

stalen van de leiding? Maar dat 

Arno duidelijk de meeste 

ballonnen had kunnen stelen?  

 De kapoenen na eendaagse heel blij waren met 

de frietjes? Zeker na al dat stappen en dansen! 

 Patrouille rood stiekem gekke bekken aan het 

trekken was, om Justien wakker te maken, maar dat ze maar niet wakker 

werd? 

 Patrouille paars de echte slaappatrouille was, omdat ze altijd al voor de 

taptoe in slaap vielen en ons nooit geloofde dat we wel echt taptoe 

gezongen hadden? 

 Patrouille blauw liever soep maakten met hun vuile borden in plaats van 

af te wassen?  

 Patrouille groen echt wel de rommeligste, maar daardoor ook de 

gezelligste tent had, en dat er spullen op mysterieuze wijze verdwenen? 

 Wist je dat vooral Solomon en Noor, maar ook veel 

andere kapoenen nog stiekem hun snoepjes opaten van 

de pinata, toen ze moesten gaan slapen van de leiding? 

Echte snoepers  😊  

 Maxime, Joseph en Nathan echte stoere binken waren 

op fouragerock met een mouchtache en een hartje op 

hun spierballen?  

 Noor, Oona, Mirthe en Margot dachten dat ze een 

rivierslang  hadden gezien, maar het gewoon gras was?  

 Nathan op het scoutslokaal de echte glijbaanbouwer is, en het heel 

jammer vond dat er op scoutskamp geen glijbaan was, maar gelukkig wel 

van de bash kon glijden? 

 Otis een echte vollyballer is en goed kon meespelen op fouragerock?  

 Dat Myrthe en Annelien altijd wat meer tijd nodig hadden om zich klaar 

te maken voor de opening? 



  Matteo, Floris, Jarne, Thomas, Charline, Arno en Solomon het opnamen 

bij voetbal tegen de leiding, en het heel spannend was? Gelukkig was de 

leiding op het nippertje gewonnen anders moesten zij de afwas doen  

 Margot zelfs na een heel kamp nog steeds juf en meesters zei tegen de 

leiding? 

 Joseph en Maxime een heel parcour hadden gevonden via een beekje in 

het bos, waar alle kapoenen zich heel hard amuseerden? 

 Annelien echt heel graag wou afwassen en zelf bij de oudere takken is 

gaan helpen?  

 Noor, Oona, Lucie, Margot en Myrthe echte danssterren waren en heel 

veel dansjes aan iedereen hebben geleerd? 

 Louis het beste was verkleed in een paashaas en ook rond sprong met een 

worteltje in zijn hand? 

 Nicola op een avond zo veel water had gedronken dat hij wel 7 keer naar 

het toilet moest? 

 Lucie altijd goed gezind en opgewekt was en altijd heel hard lachte? 

 Tiago en charline zelfs na het kamp de leiding zijn komen helpen met de 

opkuis op het lokaal? 

 Floris walki talki’s meehad op kamp en dat de kapoenen het heel heel 

leuk vonden om daarmee te spelen? 

 Matteo graag hielp met het insmeren van de leiding? 

 Jarne super flink geweest is op eendaagse, want ondanks dat zijn voetje 

heel veel pijn deed hebben we hem nooit horen klagen? 

 Thomas op elke soort muziek kan dansen? Of kunnen we zeggen losgaan? 

 Otis een wandelende Wikipedia is en altijd weetjes kon vertellen? 

 Louis in het begin een beetje heimwee had, maar op het einde zelf niet 

meer naar huis wou? 

 Nicola heel blij was dat we eindelijk met waterpistooltjes konden spelen, 

want het was zo zoooo warm? 

 Joseph minstens 10 getallen na de komma wist van het getal pi en de 

leiding dit heel indrukwekkend vond? 

 De leiding het een geweldig kamp vond en dat we jullie heel erg gaan 

missen? 

 

 

 



DE KABOUTERS  
WIL JE WETEN HOE HET DANST ZONDER MIJ? MISSCHIEN HEB JE MEER BALANS ZONDER MIJ; 

ALS HET MOET ZET IK EEN STAPJE OPZIJ ALS HET BETER, ALS HET BETER IS.  

Dag lieve kabouters,  

Hopelijk zijn jullie ondertussen uitgerust van het leuke kamp en hebben jullie zin in deze 

laatste maand met ons als leiding. Kijk snel verder om te weten wat we deze maand voor 

jullie in petto hebben en om de wist-je-datjes van kamp te lezen.  

 

Zondag 1 september  

Zijn jullie klaar voor een feestje?  

Dan hebben jullie geluk vandaag gaan 

we naar de Lindefeesten. Willen jullie 

Zeno om ter meest hamburgers zien 

eten? Zijn jullie klaar om de boel op 

stelten te zetten? KOM DAN ZEKER AF! 

 

 

 

 

Zaterdag 7 september  

Vandaag is het de wereldberoemde opendeurdag! Als 

jullie willen weten wie jullie leiding wordt volgend jaar en 

van wie jullie leiding leiding wordt, moeten jullie zeker 

komen. Als dat niet genoeg reden is om jullie te 

overtuigen zijn er nog de volgende: het lekker eten, de 

leuke spelletjes, de zelfgemaakte speeltuin, de optredens 

en dit jaar DE TALENTENSHOW. Vergeet dus zeker niets 

voor te bereiden (een liedje, dansje, toneeltje,…) alleen of 

in groep als je wil deelnemen aan de talentenshow. Voor 

meer nieuws kijk dan zeker in het algemeen nieuws.  

PS: oefen zeker nog eens ‘Hoe het danst’.  



Zondag 15 september  

Vandaag spelen we een echte FORT BAYARD. Jullie zullen 

verschillende proeven moeten doorstaan om zoveel 

mogelijk sleutels te bemachtigen. Zorg maar dat jullie zo 

goed mogelijk uitgerust zijn om zoveel mogelijk proeven te 

winnen en zo hopelijk naar de eindprijs te geraken.  

Zondag 22 september  

Helaas het is weer die zondag, derde zondag. Jullie zullen 

ons deze week jammer genoeg moeten missen ☹  

Zondag 29 september  

Vandaag is het onze laatste vergadering ☹ Daarom gaan 

we er nog de laatste keer een spetterende vergadering van maken 😊 We spreken af aan de 

speelpoint in Wolvertem om 14u en om 17u30 mogen jullie daar weer opgehaald worden. 

Zouden jullie een seintje kunnen geven voor 15 september om te laten weten of jullie 

meegaan of niet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIST-JE-DATJES 

 Ethelle haar haar heel mooi is maar wel heel moeilijk om te wassen.  

 Clara een kleine zonneslag heeft gehad, maar zij er heel snel terug bovenop was en weer kon 

meespelen 

 Alix altijd 200 % ging tijdens elk spelletje en haar patrouille altijd motiveerde om te winnen 

 Charlotte altijd als eerste sprong toen we vroegen om ook gamellen voor de leiding te 

nemen. Nog eens dikke merci hiervoor meid!  

 Sara heel erg lang kan staren zonder te knipperen  

 Ciska heel erg goed kan dansen 

 Florence zoveel praat dat we alles van haar familie weten zoals wie ze zijn, wat haar ouders 

doen van werk, waar ze al allemaal op vakantie is gegaan 

 Anna Reynaerts overal de tenten en de grondbash heeft goed gehangen voor tweedaagse 

zodat alles droog zou blijven 

 Anna Robberechts als derde jaar voor de eerste keer op scoutskamp ging en ze dit mega 

goed gedaan heeft 

 Josephine Kayla De wereldhit ‘ching chang tettebehang’ hebben geschreven 

 Juliette N. ondanks haar kleiner gestalte toch haar mannetjes kan staan en steeds durft 

uitkomen voor haar mening 

 Julliete M. kei mooie vlechtjes kan maken en ze bij sommige van de kabouters de 

persoonlijke kapper was hiervoor, inclusief bij Yana 

 Pauline een grote mond kan hebben maar soms ook heel lief kan zijn 

 Gitte een geheim deelde met Kato op wie ze verliefd waren maar ze mochten dit met 

niemand delen aangezien ze het op hun totem beloofd hadden 

 Julie altijd als laatste in haar bed lag  

 Livia super veel teken aan trok? Ze stond helemaal vol 

 Anouk dit jaar opnieuw een vriendje bij de welpen had 

 Margaux heel goed frans kan en op deze manier Kato kon helpen om shampoo te vragen op 

tweedaagse  

 Aza haar tand is uitgevallen op kamp 

 Lya echt heel veel kan eten  

 Louise er in slaagde om als enige kabouter haar paraplu stuk te krijgen  

 Gwenaelle het heel leuk vind om de leiding te masseren. De leiding vond dat ze dit zo goed 

kon dat er een klok werd gezet om door te schuiven.  

 Anaë en Kayla heel goed uit elkaar gehouden konden worden door Kato, maar de rest van de 

leiding het hier wat moeilijker mee had 

 Lisa, Livia en Elien in een hondendrol zijn gaan staan/zitten  

 Lea de leiding altijd kan laten lachen en ze stiekem heel haar familie meegenomen had op 

kamp omdat ze allemaal foto’s van hen mee had 

 Elise vaak zo moe was dat ze al voor de taptoe in slaap lag  

 Dat alle 2e jaar kabouters hun belofte gehaald hebben 

 We ons net allemaal hadden omgekleed en klaar waren om te gaan zwemmen, toen het 

begon te stormen 



 De kabouters zeggen dat ze de 

welpen allemaal stom vinden 

maar stiekem hun toch een beetje 

leuk vinden  

 De kabouters hoewel ze soms 

ruzie maken soms ook heel erg lief 

kunnen zijn voor elkaar  

 De kabouters heel erg goed 

kunnen zingen zeker wanneer 

‘hoe het danst’ wordt gespeeld 

 Zeno de kabouters een nieuwe 

slogan leerde ‘one team, one 

dream’  

 De kabouters een heel lief briefje 

hebben geschreven voor de 

leiding 

 De leiding het een MEGA COOL 

FANTASTISCH ZALIG HILARISCH GOED kamp vond.  

 

Als jullie nog vragen 

hebben twijfel niet om ons 

te contacteren:  

Nina : 0476 02 51 95 

Yana : 0471 13 28 65 

Zeno : 0497 39 78 64 

Kato : 0471 25 25 26 

 



WELPEN 
Het jaar zit er alweer bijna op. Na een geweldig kamp is er nog maar 1 maand te gaan met deze toffe 

bende, dus laten we er nog een fantastische laatste maand van maken!!! 

 

1 september  

Vandaag gaan we met heel de scouts naar de lindefeesten!! Het wordt zeker de moeite waard dus 

kom allemaal maar af. Ook gaan we onze act van volgende week eens inoefenen (zie volgende week 

voor meer informatie). 

 

7 september  

Deze week is het geen normale 

vergadering. Deze zaterdag is het onze 

jaarlijkse opendeurdag en voor de eerste 

keer hebben we ook de talentenshow 

‘Scoete got talent’. Wij willen met de 

welpen ook een act opvoeren dus kom 

zeker ook naar de lindefeesten om deze 

act al een keer in te oefenen.   

 

15 september  

Deze week staat er een bosspel op de planning.  

 

22 september 

Ook deze laatste maand is er weer die stomme 3e zondag ☹ 

 

29 september 

Onze laatste vergadering!!!! Wat we vandaag gaan doen is nog een verassing, 

maar de ouders zullen wel nog meer informatie krijgen via mail.  

  



Wistjedatjes 
Wist je dat 

 door het warme weer heel veel van de spelletjes die we gepland hadden niet konden 

doorgaan? En dat het die ene dag dat we dan wel een heus waterspel hadden ingepland, het 

regende? 

 Sem zoveel snoep had gekregen van zijn mama, dat we het gewoonweg niet op kregen? 

 Albéric vaak een grote mond heeft, maar hij wel altijd klaar staat als zijn vrienden hem nodig 

hebben. 

 Stan volgens veel van de welpen de meest lieve en behulpzame welp was. 

 Sommige van de welpen op kamp een liefje bij de kabouters hadden (of toch bijna). 

 Gaspard op kamp al aankwam met een wond aan één van zijn wenkbrauwen waardoor hij 

niet helemaal nat mocht worden en toen de wonde bijna genezen was, kreeg hij bijna net 

dezelfde wonde aan zijn andere wenkbrauw. 

 Jules Robberechts toch wel een van de beste zangers is bij de welpen. 

 Arthur tijden het nachtwaken in slaap was gevallen en de leiding hem hierna niet meer 

wakker kreeg en hem dus naar zijn tent moesten dragen. 

 Alexander een keer ontvoerd was door de jin, maar gelukkig is hij kunnen ontsnappen. 

 Jules Reynaert altijd heel goed deed wat hem gevraagd werd en zich bij al het werk altijd heel 

hard inzette. 

 Thibaut Binst en Tibo De Smedt ondanks dat ze soms ruzie hebben, toch elkaars beste 

vrienden zijn. 

 Hugo zijn schoen tijdens een nachtspel verloren is en deze pas de dag erna heeft 

teruggevonden. 

 Matteo Marievoet bijna een fles pipi van de jin over de leiding had gekapt tijdens hun doop. 

 Ewaut een eigen kamp heeft gebouwd. 

 Steven een politicus in spe is. 

 Matthias en Matteo Thysen de beste paintballers zijn. 

 Emeric een prima detective zou zijn. 

 Nils, Tibault Melis en Tim echt moppentappers zijn. 

 De leiding wel doorhad dat Keoni en Andreas stiekem toch wel bang waren toen de heks 

tevoorschijn kwam uit het bos. 

Groetjes, de leiding 

 Assertieve Banteng (Marnix) 0488/38.77.39  

Genietende Fodi (Lukas) 0498/84.69.29  

Argeloze Marter (Nathan) 0468/11.52.26 

 

 









Logboek squad JV’s 

 

1 september                 Missie LiNDe-FEesten 

Het was een vermoeiende dag vandaag, de linde site was bezet met verscheidene opdrachten die we moesten voltooien. De 

vijand was alom vertegenwoordigd. We zijn op een haar na ontsnapt aan een gewisse dood. Gelukkig hebben we de missie 

voltooid. Nu is de linde site weer veilig 

 

7 september       Missie OpenDeurdag 

DE missie van vandaag ging door op een zaterdag. het was geen vergadering deze keer, maar we konden wel voedsel en 

drank ophalen op het ontmoetingspunt.  Voor de rest was het stil aan het front. Deze week konden we eens rusten. 

 

15 september            Missie Op-Wieltjes 

Door de stilte van de vijand verdenkt de oversten dat de vijand iets aan het plannen is. Wij hebben de opdracht gekregen om 

de vijand te gaan verkennen en meer te leren over wat ze aan het bekokstoven zijn. Hiervoor moesten we iets meepakken om 

ons te vervoeren. Iemand had een skate board bij en iemand anders rolschaatsen. Er was zelfs iemand die een “waveboard” 

mee had. We kregen hulp vandaag van een bondgenoot. 

 

22 september                Modus 3de Zondag 

Het is al een week of twee bijzonder rustig aan het front. De vijand heeft geen bewegingen gemaakt en onze oversten hebben 

deze week geen nieuwe operatie gestart. De rust begint akelig te worden. Hopelijk gebeurt er iets komende week. 

 

29 september            Missie Last-Stand 

De vijand is bezig met een super wapen te maken. Dit wapen zou de balans van deze oorlog volledig verstoren. Onze squad 

was uitgekozen om een laatste operatie uit te voeren om de vijand voor eens en altijd te verslaan. De exacte informatie van 

wat er zal gebeuren zou ons later verteld worden. We zijn ons nu aan het voorbereiden op het ergste. De meeste van ons 

zullen sterven. Ik waarschijnlijk ook. 



Op 1 oktober 20XX zijn kolonel X. De Brandt en Sergeant S. Vandeputte overleden in operatie Last-Stand. Voor hun familie 

op de hoogte te brengen over hun overleiden werden volgende nummers gebruikt. 

Familie De Brandt: 04 74 17 76 63 

Familie VandePutte: 04 71 74 21 96 

Laatste Woorden: “de rest is voor jullie, het ga je goed” 

Wist je dat: 

- Arthur een Sperwer is. 

- Baptiste een Noko is. 

- Fredje een Zeepaard is. 

- Isaac een Steppelemming is. 

- Mats een Insephe is. 

- Lars en Fredje een nacht buiten geslapen hebben. 

- Lars een dril op zijn blote voeten heeft gedaan omdat hij zijn schoenen niet wou 

aandoen. 

- De JV’s op tweedaagse een heel avontuur hebben afgelegd. 

- Rune niet mee is gegaan op kamp, want scoutskamp is saaier dan school. 

- We niet zo veel hebben kunnen doen door de warmte. 

- Mats wat nieuwe kookkunsten heeft verworven. 

- Isaac 2 keer gebeten is door een kreeft. 

- Lars een zotte techniek heeft om fishsticks te bakken. 

- De JV’s geïnteresseerder waren in de jonggidsen dan hun eigen kamp te verdedigen 

bij nachtwaken. 

- Julien en Arthur goed Frans kunnen en samen een nice slaapplaats hebben geregeld. 

- De JV’s zonder te liften hun tweedaagse zijn doorgekomen. 

- Bappie de groep op tweedaagse heeft beschermd tegen een agressieve jongeman. 

- Quinten wel 40 het terrein op en af heeft gelopen voor iets. 

- Arthur zo slim was om op dropping een gsm naar iemand te gooien, waardoor de 

batterij er uitviel. “Nokias gaan toch niet stuk?” 

- De JV’s een dropping geskipt hebben met de jonggidsen omdat ze geen zin hadden 

om te stappen. 

- De JV’s een goede groep waren van het jaar. 

- De JV’s ondanks hun farse kantjes, toch allemaal goed hebben meegedaan. 

- De JV’s vettige jongetjes zijn. 

- We daarom de weetjes hier zullen bij laten. 

- Sander niet meekon op kamp en dat Bregt, de vervanging, nu ook echt leiding wordt. 

- De leiding het een geweldig kamp vond. 

- De leiding jullie een fijn nieuw jaar wensen. 
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Jinssssssssss 
 

Dag lieve vriendjes 
 

Zie hier de allerlaatste Merobrix van het scoutsjaar! We gaan er de laatste maand nog stevig 
invliegen en hopen dat jullie allemaal talrijk aanwezig zullen zijn! 

 
 

Zaterdag 7 september 
 

Het is onze jaarlijkse opendeurdag!  Dit jaar 
organiseren we een talentenshow! 
Ook jullie zullen mogen schitteren op het podium. 
Wees allemaal aanwezig! Wij verwachten jullie! 
  
Meer informatie kan je vinden in het algemeen 
nieuws.  
 
 
 
 

Zondag 8 september 
 

Na de opendeurdag moet er opgeruimd worden. Helaas vandaag 
geen scouts! Lees wel: JE MAG GERUST EEN HANDJE KOMEN 
TOESTEKEN!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Zondag 15 september  
 

Vandaag gaan we heerlijk genieten! We doen 
woudloperskeuken vandaag! Neem voor deze 
activiteit 5 euro mee. Laat ook zeker via onze 
sociale media weten of je er al dan niet bij kan 
zijn.  
 

 
 
 
 
 

Zondag 22 september 
 
Helaas… 3de zondag! We zien jullie graag volgende week terug voor onze allerlaatste activiteit!  
 
 

Zaterdag 28 september  
 

Deze activiteit blijft voor jullie nog een grote verrassing! Jullie komen snel te weten via onze sociale media waar, 
wanneer en hoe laat jullie verwacht worden.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WIST JE DATJES 
 

Wist je dat … 
 

 Margot haar spuiten verloor bij het fietsen. 

 Rayke en Kemel van hun fiets vielen. 

 Kate op bezoek geweest is en wel drie keer. 

 Kemel haar 22ste verjaardag op de fiets vierde. 

 We de tweede nacht op 800 m van het kampterrein sliepen. 

 We verkeerd fietsten en Margot als enige de juist weg volgde.  

 Een uitgebreid ontbijt kregen in Tongeren. 

 Bram en Steven de eerste dag onze volgwagen was. 

 Nick en Alexander de tweede dag onze volgwagen was. 

 Bram de tweede dag meefietste. 

 De leiding trakteerde met frietjes. 

 Rayke haar 18de verjaardag op kamp vierde.  

 Rayke een cadeau heeft kregen van de leiding. 

 De Jins het ‘JABBE DABBE DOE’ liedje heel goed kennen.  

 Rayke haar mama heeft getrakteerd met lekkere brownies. 

 De hangjongeren van Neupré ons spel gesaboteerd hebben door onze raadels uit de bollen te halen. 

 Van Hoof tijdens nachtwaken een epilepsieaanval heeft gekregen. 

 Tycho heel goed en snel gehandeld heeft.  

 De Jins een 1L fles moesten vullen met urine. 

 Het grootspel een succes was! 

 Willy een impulsieve Vos is.    

 Van Hoof een volhardende Eland is. 

 Clem een trouwhartige Cholo is. 

 Moret een ongeremd Stokstaartje is. 

 Vanackere een levenslustige Slaapmuis is. 

 Jans een goedaardige Boomklever is.  

 Vanackere een gezellig nest bouwde ondanks het gebruik van de kakbash… 

 Clem een lekkere hartige omelet heeft gemaakt en de leiding verstelt stond van zijn kookkunsten. 

 Moret goed is in het entertainen van de leiding. 



 We het verfspel 3 keer hebben gespeeld in plaats van 2 keer, met als gevolg dat Kato en Tycho geërgerd 
waren.  

 Margot stopte met tellen na het verwijderen van 64 teken? 

 Van Hoof goed is in het aanmoedigen van mensen. 

 Het een mega leuk kamp was. 

 Saar de duitser was. 

 De leiding een speciaal filmpje maakte als kampboekje. 

 Iedereen een persoonlijke beker had. 

 Kate, 20 teken op één dag had. 

 Het eten heel lekker was. 

 De Jins geen tijd konden inschatten en de leiding lang moest wachten. 

 De Jins een zwembad kregen als verkoeling. 

 We samen zijn gaan zwemmen in de Ourthe.  

 Margot een ‘shortcut’’ wou nemen, maar hierdoor het haar zelf moeilijker maakte? (gelukkig was Jans 
er om haar te redden) 

 Vanackere op zoektocht ging achter teenslippers.  

 De Jins heel blij zijn met hun regenjassen. 

 Kate de leiding en de leden verraste met haar bezoek op 23 juli. 

 We tijdens twee-daagse verfrissing hebben gevonden.  

 Kemel veel heeft moeten zagen over het dragen van een helm. 

 De Jins Kemel haar haar hebben gewassen, tegen haar eigen wil in… 

 De Jins maar twee keer hebben moeten koken. 

 Willy altijd als eerste uit de tent was in perfect uniform tijdens een dril/dropping. 

 De Jins werden wakker gemaakt net zoals in het leger. 

 Er heel wat artistieke Jins zijn ontdekt na het graffitispel. 

 Kato het spel gewonnen heeft. 

 Marthe heel dichtbij was, maar net een vraagje te weinig juist had. 

 Jans steeds zijn schoenen kwijt was. 

 Kate getrakteerd heeft met snoepjes voor op de fiets. 

 Willy en Clem geslaagd zijn voor hun belofte. 

 Saar en Moret hun benen hebben geschoren aan de mast. 

 De meisjes na twee dagen hun haar al aan het wassen waren… 

 De Jins Kemel haar bepiste T – shirt hebben aangeraakt.   



 De Jins om 5 uur klaar waren met hun adjectieven. 

 Marthe, Rayke, Kato, Amber D., Tycho en Maëlle leiding worden.  

 De Jins na een dropping van 12 km pas om 6u30 terug op het kampterrein waren. 

 De Jins drank hebben gestolen van de leiding en deze in het bos begraven hebben.  

 De leiding dit daarna allemaal mooi weer 
heeft afgepakt? 

 De leiding weinig tot geen geld heeft 
gevonden…  

 
 
 
Wij hebben er van genoten! We willen jullie dan ook 
bedanken voor het fijne jaar!  
Kusjes, jullie lieftallige leiding 
 
Geliefde Olifant 
 
Bereidwillige Aloeatta 
 
Temperamentvolle Vink 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      



Huh? Gratis Scoete van Roi steunen? Hoe kan dat?  

Wel dat kan via de Trooperpagina van Scouts en Gidsen Sint-Brixius-Rode. 

Voor je jouw bankkaart boven haalt, is het belangrijk om te weten hoe Trooper 

precies in elkaar zit.  

SVR heeft een unieke Trooperpagina: www.trooper.be/scoetevanroi 

Op deze pagina staan links naar allerlei webshops. 

Als je via die links op onze Trooperpagina naar de webshop van jouw keuze 

surft, weet die shop dat jij ons wil steunen.  

De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, 

zonder 1€ extra uit te geven. 

Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar Scoete van Roi. 

Iedereen blij! 

Hieronder een greep uit het zeer uitgebreide aanbod van webshops die 

samenwerken met Trooper:  

 

 

 

 

Neem zeker een kijkje online voor nog meer mogelijkheden.   

Namens de hele leidingsploeg alvast heel erg bedankt!   
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